
 
  9/15/17  
 
 
 
 
Dear ECC Families,  
What a great turnout for our Open House on Wednesday.  It was a pleasure to meet so 
many of you and to see how excited your children were to show you their school.  Our teachers also enjoyed meeting you and sharing with you about your child’s learning.  
Hopefully you had a chance to stop by our PTO table and learn about the great work the 
ECC Parent Teacher Organization has done over the last years to support the students 
and teachers at the ECC.  Please consider joining this organization and possibly even 
taking on a leadership role.  There are many aspects to this organization and I am sure 
there is something that would be a great fit for everyone.  Please stop by the office and 
speak with me if you want to learn more about how to get involved in the ECC PTO.    
Please save the date:  On Friday, October 27th, from 5:30 to 7 pm, the ECC will hold 
our annual Halloween Bash!.  We will have costumes, refreshments, a pumpkin 
decorating contest and a variety of Halloween themed books to read.  Our reading 
teachers will also lead parents through a variety of reading strategies to use while 
reading at home.  Please plan on joining us for this fun and educational evening. 
 
The Early Childhood Center is committed to providing a high quality early childhood 
education to your child in a safe and nurturing environment.  We have regularly 
scheduled emergency drills including fire drills, earthquake drills, evacuation drills, bus 
evacuation drills, tornado drills and emergency lock-down drills.   On Thursday, 
September 14th, Dr. Wade, our district Superintendent, together with the Elmwood Park 
Police Department, hosted a “Public Health and Safety Forum”  focusing on safety 
during an emergency school lock-down situation.  On Wednesday, September 20th, 
during our professional meeting time, Elmwood Park Police will work together with ECC 
staff to train us in best practices for emergency situations.   
 
 
Have a wonderful weekend,  
Joanne Mourikes Rice, Early Childhood Center Principal   



 

 
 9/15/17  
 
 
 
Estimadas Familias del Centro, 
 
Qué gran participación para nuestra Open House el miércoles. Fue un placer conocer a 
muchos de ustedes y ver que emocionados que estaban sus hijos para mostrarles su 
escuela. Nuestros maestros también disfrutaron de conocerte y compartir contigo sobre el aprendizaje de tu hijo. 
 
Esperamos que haya tenido la oportunidad de pasar por nuestra mesa de PTO y 
aprender sobre el gran trabajo de la Organización de Padres y Maestras.  Esta 
organizacion ha hecho mucho trabajo durante los últimos años para apoyar a los 
estudiantes y profesores en el ECC. Por favor considere unirse a esta organización y 
posiblemente incluso asumir un papel de liderazgo. Hay muchos aspectos de esta 
organización y estoy seguro de que hay algo que sería un gran ajuste para todos. Por 
favor pase por la oficina y hable conmigo si quiere saber más sobre cómo participar en 
el PTO. 
 
Por favor, guarde la fecha: El viernes, 27 de octubre, de 5:30 a 7 pm, el ECC celebrará 
nuestro anual Halloween Bash!. Vamos a tener trajes, refrescos, un concurso de 
decoración de calabaza y una variedad de libros temáticos de Halloween para leer. 
Nuestros maestros de lectura también guiarán a los padres a través de una variedad de 
estrategias de lectura para usar mientras leen en casa. Por favor planee unirse a 
nosotros para esta noche divertida y educativa. 
 
El Centro para la Niñez Temprana está comprometido a proporcionar una educación de 
primera infancia de alta calidad a su hijo en un ambiente seguro y nutritivo. Hemos 
programado regularmente ejercicios de emergencia incluyendo simulacros de incendio, 
simulacros de terremotos, simulacros de evacuación, simulacros de evacuación de 
autobús, taladros de tornado y otros ejercicios de emergencia. El jueves, 14 de 
septiembre, un "Foro de Salud Pública y Seguridad" organizado por el Superintendente 
Dr. Wade y el Departamento de Policía de Elmwood Park occurrio en nuestro distrito. 
 
Tener un fin de semana maravilloso,  
 
Joanne Mourikes Rice, Directora del Centro   



 

                                                          
Joanne Mourikes Rice 
Dyrektor 
15 września, 2017 
 Drodzy Rodzice, 
Środowy Dzień Drzwi Otwartych ucieszył nas ogromną frekwencją z Państwa strony. Miło mi było poznać wielu z Państwa i oglądać podekscytowanych uczniów pokazujących Państwu 
swoja szkołę. Nasi nauczyciele również z wielką przyjemnością spotkali się z przybyłymi rodzicami i podzielili się informacjami o nauce Państwa dzieci.  
Mam nadzieję, że mieli Państwo okazję odwiedzić stanowisko naszego PTO, gdzie dowiedzieli 
się Państwo o wspaniałej pracy tej Organizacji Rodziców i Nauczycieli w ECC, pracy, którą do tej pory organizacja wykonała wspierając nauczycieli i uczniów szkoły.  Proszę rozważyć 
przyłączenie się do PTO i możliwość objęcia roli kierowniczej. Jest wiele aspektów w pracy organizacji i jestem pewna, że każdy będzie mógł znaleźć coś dla siebie. Jeśli chcą Państwo dowiedzieć się więcej o tym jak mogą Państwo zaangażować się w pracę organizacji 
zapraszam do rozmowy ze mną w naszym biurze.     
Proszę zarezerwować datę w kalendarzu. W piątek, 27 października, w godzinach od 5:30 do 7 
wieczorem, w ECC odbędzie się impreza z okazji Halloween! Będą kostiumy, przekąski, konkurs dekorowania dyni, a także rozmaite halloweenowe opowieści czytane przez nauczycieli. Nasi specjaliści od nauczania umiejętności czytania zaprezentują rodzicom szereg 
strategii, których rodzice mogą używać w czasie czytania z dzieckiem w domu. Proszę zaplanować dołączenie do nas w ten edukacyjny i pełen zabawy wieczór.   
Nasze ECC robi wszystko, aby zapewnić dzieciom wysokiej jakości edukację wczesnoszkolną w bezpiecznym i wychowującym środowisku. Regularnie odbywają się u nas ćwiczenia na wypadek nieprzewidzianych okoliczności tj. pożar, trzęsienie ziemi, konieczność ewakuacji 
budynku, tornada, a także zamknięcia budynku na czas zagrożenia. We czwartek, 14 września,  Dr. Wade, superintendent naszego dystryktu, razem z departamentem policji 
Elmwood  Park, gościł mieszkańców na spotkaniu poświęconym zdrowiu i bezpieczeństwu - “Public Health and Safety Forum”. Koncentrowało się ono na temacie zachowania na wypadek 
konieczności zamknięcia budynków szkoły lub ich natychmiastowej ewakuacji w razie niebezpieczeństwa. We środę, 20 września, w czasie czasu na dokształcanie zawodowe nauczycieli, policjanci z Elmwood Park będą pracować z pracownikami ECC przygotowując ich 
na nieprzewidziane niebezpieczne sytuacje na terenie szkoły.  Życzę Państwu udanego weekendu!   


